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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

11.5.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1403/2009, внесена от Norbert Gerlach, с германско гражданство, 
относно дискриминация по отношение на начина, по който австрийските 
съдебни органи са разгледали неговото дело във връзка с претърпян инцидент

1. Резюме на петицията

По време на почивка в Австрия през лятото на 2003 г. вносителят на петицията е 
нападнат на обществен път от стадо крави, което е довело до животозастрашаващи 
наранявания. В резултат на инцидента вносителят на петицията е с увреждания и не е в 
състояние изобщо да работи, като по-късно е бил принуден да продаде своето 
стопанство. Заведеното впоследствие от него дело за нанесени вреди в Австрия е 
прекратено, макар че той е можел да се позове на решение, произнесено по подобно 
дело на австрийски гражданин. Тъй като вносителят на петицията счита, че е жертва на 
сериозен случай на дискриминация на основание гражданство и не е в състояние да 
продължи с делото поради затрудненото си финансово положение, той моли за 
помощта на Европейския парламент, за да се въздаде справедливост.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 Януари 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 11 Май 2010 г.

Вносителят на петицията, с германско гражданство, предприема правни действия в 
Австрия във връзка със злополука претърпяна докато той е бил на почивка в страната.  
Заведеното от него дело е прекратено от австрийския съд.  Вносителят на петицията 
твърди, че това се дължи на германското му гражданство, и цитира подобно (с успешен 
изход) дело от гражданскоправен характер, заведено от гражданин на Австрия.   
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Вносителят на петицията счита, че е жертва на сериозен случай на дискриминация на 
основание гражданство.

Според член 18 от Договора за функциониране на Съюза в обхвата на приложение на 
Договорите и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в него, се 
забранява всякаква дискриминация на основание гражданство.Забраната за 
дискриминация на основание на гражданство може да бъдепотвърдена по този начин 
само относно въпроси попадащи в обхвата на приложение на Договорите и преди 
всичко трябва да бъде разгледано дали описаната от вносителя на петицията ситуация 
би представлявала подобен случай.Вносителят на петицията е бил жалбоподател по 
гражданско дело за вреди вследствие на злополука. Комисията би желала да подчертае, 
че единствено националния съд е компетентен да установи фактите по едно дело и 
комисията не е в състояние да се намесва в индивидуални дела пред националните 
съдилища. 


